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Postadress  Besöksadress  Telefon  Fax   Bankgiro  Org.nr  

731 85 Köping  Hultgrensgatan 6  0221-67 01 00  0221-185 98   5740-6407  222000-1578  
   

 

N
:\

V
M

K
F

\R
T

\T
ill

fä
ll
ig

 f
ö

rl
ä
g

g
n

in
g

\P
o

lic
y
 f

ö
r 

ti
ll
fä

lli
g

 ö
v
e

rn
a

tt
n
in

g
.d

o
c
  

V
M

K
F

1
0

0
 v

 2
.0

 2
0
0

8
-0

4
-0

9
 

Räddningstjänsten  
Station Köping  

   

   

   

   

   

 

0221-670 100 
raddning@vmkfb.se  
 

 

Regler för övernattning i tillfällig förläggning 

 

Bakgrund och syfte 

Räddningstjänsten får ofta förfrågan om tillfällig övernattning i skolor, 

idrottsanläggningar, bygdegårdar, samlingslokaler etc. i samband med olika typer 

av arrangemang som föreningar och organisationer ordnar. Dessa lokaler är 

normalt avsedda för annan verksamhet än för tillfällig övernattning. Att övernatta 

i en lokal vars brandskydd inte är utformat för övernattning ställer stora krav på 

organisation och tillfälliga brandtekniska åtgärder. 

 

Syftet med denna policy är att likrikta informationen till kommuner och 

organisationer och att fastställa riktlinjer för hur en acceptabel säkerhetsnivå kan 

uppnås i de tillfälliga förläggningslokalerna. 

 
Ansvar 

Enligt 2 kap. 2 § (2003:778) lag om skydd mot olyckor skall ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning 

hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 

olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för 

att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

Det innebär att även om lokalerna visar sig lämpliga för övernattning så är det 

ägaren eller nyttjanderättshavaren av lokalerna som bär ansvaret för 

brandskyddet. Räddningstjänsten har inget ansvar för att lokalernas brandskydd 

är kontrollerat eller att brandskyddet är i funktion. 

 
Byggnadstekniskt brandskydd 

Utrymningsvägar 

 Det skall alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar 

 Samtliga dörrar i utrymningsväg skall vara lätt öppningsbara från insidan 

utan nyckel eller annat redskap 

 Gångavstånd till närmaste utrymningsväg får inte överstiga 30 meter  

 Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg skall vara försedd med 

vägledande markering, belysta eller genomlysta skyltar skall finnas i 

erforderlig omfattning. Vägledande utrymningsskyltar skall vid 

strömavbrott fungera på nödström i minst 30 minuter. 
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 Den ena av utrymningsvägarna kan utgöras av ett fönster (max 30 

personer) direkt till fria om inte invändig bröstningshöjd överstiger 1.2 

meter och den utvändiga bröstningshöjden inte överstiger 2 meter. 

Dessutom skall fönstret vara minst 0.5 meter brett och 0.6 meter högt och 

summan av bredd och höjd 1.5 meter.  

 

Brand- och utrymningslarm 

 Förläggningslokaler skall vara försedda med automatiskt och manuellt 

utrymningslarm. Brandvarnare kan godtas då lokalerna är belägna i 

markplan 

 Rökdetektorer skall finnas i varje sovutrymme samt i alla utrymningsvägar 

 Ljudnivån på utrymningslarmet skall uppgå till minst 75 dB där den 

sovande har sitt huvud 

 

Brandredskap 

Det skall finnas brandredskap i form av handbrandsläckare eller 

inomhusbrandpost lätt identifierbar inom ett avstånd av 25 meter. 

 
Personantal 

Byggnader har ofta ett maximalt personantal som är beräknat vid byggnationen 

eller vid besök av räddningstjänsten. Det maximala personantalet får inte 

överskridas vid den tillfälliga övernattningen. 

 

För att bedöma hur många personer som kan övernatta i en lokal kan följande 

riktvärden användas: 

 

 3 m
2  

golvyta/madrass 

 4 m
2  

golvyta/säng 

 

I större lokaler som gymnastiksalar skall bäddarna placeras så att fria gångar i 

lokalen på minst 2 meters bredd erhålls mot utrymningsväg. Vid flera bäddar än 

150  stycken bör enheter om 20 sektioneras, bredden på gångarna vara minst 3 

meter mot utrymningsväg. Väskor eller annat skrymmande får inte placeras i 

dessa gångar. 

 

Stolar, bord eller annan brännbart eller skrymmande materiel får inte placeras i 

korridorer och utrymningsvägar, utan skall vid behov placeras i annat låst 

utrymme eller i den lokal förläggning sker i. 

 

Organisation 

Vid varje förläggningstillfälle skall det finnas en säkerhetsansvarig som ser till att 

säkerhetsorganisationen fungerar som det är tänkt. Den säkerhetsansvarige 

ansvarar för: 
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 Att personalen har kunskap för ett rätt agerande i händelse utrymning av 

lokal/byggnad 

 Att personalen har kunskap om var släckredskapen är placerade och kan 

hantera den samma 

 Att personalen har kunskap om de brandtekniska installationer som finns i 

byggnaden/lokalen 

 Att det finns regler och information upprättad som de övernattande tagit 

del av och förstått 

 Att det finns förläggningslistor för varje lokal som förläggning sker i och 

att dessa kan överlämnas till räddningstjänsten vid brand eller annat tillbud 

 
Information 

De som övernattar i lokalerna skall informeras om brandskyddet i byggnaden och 

vilka brandskyddsregler som gäller för lokalen. Informationen skall omfatta bl. a.  

 Var utrymningsvägarna finns 

 Hur utrymningslarmet fungerar 

 Var släckredskapen finns 

 Var återsamlingsplatsen är belägen 

 Hur många personer som får vistas i lokalerna 

 Vilka ordningsregler som gäller för lokalerna 

 
Ordningsregler 

 Rökning är inte tillåten i de byggnader där övernattning sker 

 Brandfarlig gas eller vätska får inte hanteras i byggnaden 

 Levande ljus eller öppen låga får inte förekomma 

 Matlagning, kaffekokning eller liknande får endast ske i lokaler som är 

avsedda för detta 

 Kläder får inte torkas eller förvaras i korridorer eller trapphus 

 Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får inte förvaras i korridorer eller 

trapphus 

 Brandavskiljande dörrpartier som inte är uppställda på detektorstyrda 

magnethållare skall hållas stängda 

 Parkering av fordon får inte utgöra hinder för framkomligheten för 

räddningsfordon  

 
Information till Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Den ansvarige för övernattningen gör själv bedömningen om lokalerna/byggnaden 

är lämplig för tillfällig övernattning. Checklistan för övernattning ska användas 

vid bedömningen och skickas till räddningstjänsten i god tid före övernattningen, 

dock senast fem dagar innan övernattningen skall ske. Om någon av frågorna på 

checklistan skulle besvaras med ett nej. Kontakta räddningstjänsten för en 

bedömning. 

 


